
  خدیجه حضرت موفقیت رمز
 *فراحسانی حسین والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 در خداونـد رو،ازایـن اسـت. انسـان ذاتـی هـایویژگی از یکـی ،«هـابرترین» به آموزدر، نگاه

 برای و کرده معرفی برتر همسران عنوان به را زن ده کنایه، یا صراحتبه 1قرآن هایسوره از بسیاری
 حضـرت بـزرگ، زنان این از یکی 2است. برشمرده ایشان موفقیت راز عنوان به را خصلتی هرکدام
 تـاریخ بـزرگ زن چهـار جـزء اکرم پیامبر روایت طبق واالمقام، بانوی این .است خدیجه

ااِءِّ سااداُتِّ» چـون: عناوینی با را آنها که است ينال ِنس  م  ـرور 3؛عاال  اُرِّ» ،«جهـان زنـان س  ي  ااِءِّ َّ   ِنس 
ِمين ال  ع  م زنان بهترین 4؛ال  ُلِّ» ،«عال  فض  ااِءِّ ا  ِمين ِنس  اال  ع   و «آخـرت و دنیـا زنـان ترینبافضـیلت 5؛ال 

ُلِّ» ض  ف 
 
اِءِّ أ ةِِّ ِنس  نَّ ج     است. نموده معرفی «بهشت زنان برترین 6؛ال 
 اسـت امیـد ؛شـودمـی اشـاره دیجـهخ حضـرت موفقیـت رازهای از برخی به ،مجال این در

 .دباش امروز مسلمان زنان برای الگویی

  خدیجه حضرت موفقیت رازهای

 برتر همسر انتخاب .1

 ممتـازی خـانوادگی اصـالت از که بود مکه معرو  ثروتمندان و تاجران از ،خدیجه حضرت
                                                           

 پژوهشگر. نویسنده و  *
 عمران، نساء، مریم، نور، تیریم، قصص، احزاب، ضیی و کوثر.های: آل. مث  سوره1
 .904، ص 4، ج المناقبشهرآشوب، . ابن2
 .688، ص 90، ج البالغه نهج شرحالیدید، ابی. ابن3
 .986، ص 3 ، جاإلستیعابعبدالبر، . ابن4
 .83، ص 4، ج االطهار االلمۀ فضالل فی األخبار شرح. قاضی نعمان مغربی، 5
 .604، ص 9، ج الخصال. شیخ صدوق، 6
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 و مـال از رخـوردارانب و معـرو  متنفـذان میـان از زیادی خواستگارهای رو،ازاین بود. برخوردار
 همسـر، گـزینش بـرای خدیجه چون بود؛ منفی خواستگاران گونهاین به او پاسخ اما داشت؛ مقام

 از بلکـه باشـد، نکرده خم سر هابت پیش در تنها نه که بود کسی منتظر او داشت. مقدسی مالک
 باشـد. داربرخـور ممتـازی خـانوادگی اصـالت و داریامانت نیکو، وخویُخلق صداقت، ایمان،

 اش،قـدیمی دوسـت فرزنـد او و دیـدمی فـرد یک در فق  را خویش مطلوب هایمالک خدیجه
 خود انگیزه آنگاه کنم؛ ازدواج تو با دارم دوست گفت: پیامبر به خود رو،ازاین 1بود. آمنه یعنی

ِغبُ ِّ» کرد: بیان چنین را ِّ ر  ِّ ِفيک  ِتک  راب  ِّ ِلق  ِّ و  ِتک  ط  ِّ ِفی س  وِمک  ِّ ق  ان ِّ و  م  ِّا  ِّ ِتک  ِّ ُحسِنِّ و  ِّ َُّلِقک  ِّ و   ِصاد  
ِّ ِدیِثک   منزلت، بزرگی و شرافت به قومت نزد و خویشاوندی من با چون شدم؛ مندعالقه تو به 2؛ح 

 بـه مـرا اگـر داشـت: اظهـار گاهآن «داری. شهرت صداقت و راستگویی نیکو، خلق داری،امانت
 صیغه و بیاید بگویم را نوف بنورقة عمویم نیز من تا بیاید بگو عمویت به برو پذیری،می همسری
 3بخواند. را عقدمان

 شییم  آشینا  خد م با آ  و  ین  ز شیم  ور
 

 

 4شییم  مصیطف   عاشق بد  حجاز  ر آین  
 

 گری،وحشـی سـو، یـک از کـه شـودمی مطرح ایجامعه در مقد، معیارهای این باشد، یادمان
 و جمـال در خدیجـه دیگـر، سـوی از و بود ارزش مالک ، ثروت کنار در جنایت و غارت فساد،
 رنـگ بـه را خـود امـا داشـت؛ قـرار موقعیـت برترین در نسب، و حسب و ثروت و مال و زیبایی

 حضـرت الگوبـودن راز اسـت ایـن نشـد. جاهلیت نادرست فرهنگ تسلیم و نیاورد در جماعت
 .خدیجه

 گراییعفت .2

 نویسـانسیره .بـود کـدامنپا و عفیـف ولـی ،تاجرپیشـه و ثروتمنـد زنـی ،خدیجـه حضرت
 برتـری دیگـران بـر جمال و مال نظر از تنها نه او بود. قریش زنان ترینباشرافت خدیجه اند:نوشته

 زنـان سـرور و سـیده و طـاهره» را او پاکدامنی، و عفت جهت به جاهلیت دوران در بلکه داشت،
                                                           

 .91، ص الوری اعالم. طبرسی، 1
 .684، ص 9، ج ویةبالن السیرةکثیر، . ابن2
 .939ـ  941، ص 9، ج الخرالج. قطب راوندی، 3

4. . 



   339   رمز موفقيت حضرت خديجه تبليغی: هایمناسبت

   1نامیدند.می «قریش

 هـایارزش حفـظ و پاکدامنی و کام  پوشش با توانندمی زنان که کرد ثابت خدیجه حضرت
 کننـد. حفـظ بـدنامی و ننـگ هرگونـه از را خـود و باشند داشته تجاری و اجتماعی فعالیت دینی

ِّ» کند:می توصیف گونهاین را خدیجه ،ابوطالب حضرت آ ةٌِّ َّدیجة ِّ ِانَّ ةٌِّ ِأمر  اِمل  اةٌِّ ك  يُمن  ةٌِّ م  اِضال   ف 
ی خش  ِّ ت  ار  ُرِّ الع  حذ  ت  نا ِّ و   و خیـر بـا فهـم[، و عق  جهت ]از کام  است بانویی خدیجه، قطعاا  2؛الشَّ
 «است. دور به بدنامی و ننگ هر از ساحتش که آبرومند و شخصیت با زیبنده، و دانا برکت،

 ایثارگری .3

 بـود؛ اسـالم پیشـرفت و رشـد هایمؤلفـه تـرینبزرگ از یکی خدیجه حضرت هایایثارگری
ا» :فرمود خدا رسول کهایگونهبه ِن  م  ع  ف  اٌ ِّ ن  ِّ م  ط  ِّ ق  ل  ا ِمث  ِنا  م  ع  ف  ااُ ِّ ن  اه م  ِدیج   هـیچ هرگـز 3؛َّ 

 بـه مـن دین پیشرفت و ماندگاری» فرمود: نیز «نبخشید. سود من به خدیجه ثروت همانند ثروتی
 هـایایثارگری 4.«علـی شمشـیر دیگـری و ،خدیجـه ثـروت یکـی است: وابسته چیز دو

 داد. قـرار حضـرت بـالی سـپر نیـز را خـویش جان او بود؛ن مال به میدود خدیجه حضرت
 پـیش پـا خدیجـه کردند، دنبال را او اشخانه درب تا پیامبر بارانسنگ با مشرکان که هنگامی
 و خـدا سالم» گفت: و شد نازل پیامبر بر جبرئی  که کرد دفاع حضرت از چنانآن و گذاشت

 5«برسان. خدیجه به مرا
 بـدون هـایشایثارگری تمام آنکه چه بود؛ بقره 686 آیه بارز مصداق او که بود این ایثار، از ترمهم
 زنـان سرمشـق خـدا، دیـن تبلیـغ بـرای خدیجـه هایایثارگری بود. داشتیچشم و مّنت گونههیچ

 6گشت. اسالم تاریخ و خود زمان در بسیاری
 مداریوالیت .4

 همـین .اوسـت مداریوالیت و یپذیراطاعت ،خدیجه حضرت موفقیت رازهای ترینمهم از
                                                           

 .989، ص 9، ج الفاطمیة الخصالص. میمدباقر کجوری، 1
 .401، ص األنوار عبدالله بکری،. احمدبن2
 .381، ص امالی. طوسی، 3
 .984، ص الساطعة األنوار. غالب سیالوی، 4
 .99، ص 3، ج اإلستیعابعبدالبر، . ابن5
 .994، ص 8، ج الغابة اسداثیر، . ابن6
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 بلکـه و همسـران از یـکهـیچ و کنـد یاد نیکیبه او از جا همه پیامبر که شد موجب ،ویژگی
 خدیجـه از بهتـر همسـری هرگـز !سـوگند خدا به» بگوید: و نداند مقایسه قاب  او با را کسیهیچ

 گذاشـت من اریاخت در را الشامو زمانی و بودند افرک مردم هک آورد مانیا من به زمانی او .نداشتم
 دور مـن از همـه هکـ وستیپ من به وقتی جهیخد» فرمود: یا و 1.«بودند دهیبر من از همه مردم هک

 را او خـدا نمـود. تیـحما مـن از همـواره و نگذاشـت تنهـا مرا هرگز اسالم، راه در او شدند.می
  2«بود. تیکربرپُ  بانوی هک ندک رحمت

  احترام .5

 و مشـترک زنـدگی هـد  برای ایوسیله باید همسر، علمی حتی و اجتماعی لی،ما برتر موقعیت
 وجـود با خدیجه حضرت جویی.برتری برای ایوسیله نه شود؛ خانواده امنیت و آرامش ایجاد

 رفتـاری ترینکوچک ،اکرم رسول با برخورد رد ،ویژه اجتماعی موقعیت و فراوان اموال داشتن
 ایـن بـا عقـد، از بعد لیظه آغازین از او نداد. بروز خود از باشد، داشته برتری اظهار از نشانی که

ای» دهـد:می قرار مخاطب را شهمسر ادبیات ِّ ِإل  ِتاك  ي  ِتا  ب  ي  ب  ِّ ف  ُتاك  ي  ِّ ب  اا و  ن 
 
ِّ أ ُتاك  ی  اِر  خانـه بـه 3؛ج 

 و مـالی موقعیـت ،بنـابراین «هستم. شما کنیز من و شماست خانه ،من خانه .شوید وارد خودتان
 و مـالی موقعیـت باید هاخانم بلکه ؛شود شوهر بر جوییبرتری سبب نباید گاههیچ زن اعیاجتم

 دهند. قرار خانواده رشد و پیشرفت خدمت در را اجتماعی
  همکاری .6

 خواسته و می  مطابق را منزل امور تا برد،می کاربه را خود توان و سعی تمام ،خدیجه حضرت
 عبـادت به همسرش چون داشت. ویژه توجه عواطفش به حتی د،مور این در کند؛ اداره همسرش

 نویسد:می دیالیدابیابن .برسد هدفش به راحتیبه بتواند او که کردمی رفتار چنان داشت، عالقه
 حضـرت گـاهی .پرداخـتمی عبـادت به حراء غار در ماه یک هرسال بعثت زمان تا امبریپ»

 غـار در طالبابیبنعلی و جهیخد اتفاق به که سال یک کرد.می همراهی حضرت با نیز خدیجه

                                                           
 .496، ص 9، ج لغمةا کشف. میدث اربلی، 1
 .348، ص 4، ج الغابة اسداثیر، . ابن2
 .939و  948، ص 9، ج الخرالج. قطب راوندی، 3
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   1«آورد. حضرت آن برای را رسالت فرمان  یجبرئ ،بود
 بـه خدیجـه آنکـه از پـیش بار یک برد.می غذا حضرت برای حرا غار در گاهی بزرگوار، بانوی آن

 بـه دارد غـذا و آب بـا خدیجـه گفـت: و رسید خدا رسول خدمت زودتر جبرئی  برسد، غار
َ ْ ِهيَ َفِإَذا» آید؛می شما سوی  َأَتت 

َرأْ  ا َفاق  َُ ـَلَ ْ َعَلی  ْ الس  ـا ِمـن  َُ ـی َربِّ  سـالم رسـید، وقتـی 2؛َوِمنِّ
 «برسان. او به مرا و پروردگارش

 بخید      آی  کن  باز من بر    ل سفره
 

 

 3شییم  حیر   زم می   مَحیرمِ  ک  ب   حر  
 

 فـراهم را شـوهر خاطر رضایت تا بکوشد و باشد همسرش همراه و همکار مسلمان زن اگر آری،
 خواهـد تبـدی  خوشـبختی و سـعادت به رسیدن برای آرام و امن مییطی به خانواده کانون آورد،
 شد.

  محبت ابراز .7

 خـویش گرامـی همسـر بـه میبت ابراز ،خدیجه حضرت شوهرداری بارز هاینمونه از یکی
 او از مضـمون این به اشعاری با ،برگشت رسف از پیامبر که هنگامی خدیجه حضرت بود.

 مـن نظـر در باشـم، داشته را پادشاهان هایسلطنت و دنیا هاینعمت تمام اگر» کند:می استقبال
 4.«نیفتد تو چشم به من چشم که زمانی ؛ندارد ارزش ایپشه بال اندازه به

ا» کرد:می ابراز بیان این با را احساساتش نیز گاهی ِد  ی  ي  ة ِّ ای ِّ س  ِنا  ُقرَّ ي  اِهِّ ع  اللَّ ِّ و  ا   ن 
 
ِبيِبا  أ ِّ ح  ای  ع 

 
أ   و 

ِد  ِّ ِعن  اِ ِّ ِمن  م  ِلِّ ال  األ  ه  اِرِبِّ و  ق  اال   !منـی میبـوب تـو کـه سوگند خدا به چشمم! نور و رورس   ای 5؛و 
 «!تریعزیز من پیش اینها همه از تو !باد تو فدای خویشانم و قوم و مال همه

   ی بسى  عشق قامت عل  و من سرت پشت

 6شیم  قىی   م  من شی  مقىی   م  تد
                                                           

 .608، ص 94، ج البالغه نهج شرحالیدید، ابی. ابن1
 .408، ص 9، ج الغمة کشف. میدث اربلی، 2

3. . 
 .409ص ، األنوارعبدالله بکری، . احمدبن4
 .613. همان، ص 5
 (61/4/9414شعر از شاعر معاصر، سید حمیدرضا برقعی است. )به نق  از: وبگاه خبرگزاری فار،، . 6
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 هاخواسته غیرمستقیم بیان .8

 شخصـی هایخواسـته گـاههـیچ خدیجه اما ؛دارد توقعاتی خویش شوهر از زنی هر ،شک بدون
 یـک قالـب در را خـود هایوصـیت خدیجـه ،مثـال طـور بـه ؛کـردنمی بیان مستقیم را خود

 را ایخواسـته خـواهممـی خـدا! رسول یا» گوید:می بعد و کندمی مطرح صمیمانه وگویگفت
 بیـرون اتـاق از پیامبر «کنم. بازگو مستقیم را آن دارم شرم و برسانم شما به فاطمه دخترم توس 
 کـه لباسی در مرا دارم دوست بگو: بابا به عزیزم!» گفت: فاطمه دخترش به خدیجه رفت.
 «بگذاری. قبر در مرا تخود و کنی مکفن ،داشتی تن به وحی نزول هنگام

 کـرد: عـر  و شـد نازل ،داشت همراه بهشت از یکفن کهدرحالی ،خدیجه فوت از بعد جبرئی 
 هزینـه مـا راه در را امـوالش خدیجـه فرماید:می و رساندمی سالم تو به خداوند خدا! رسول یا»

 1«بگیریم. عهده به را کفنش که تریمسزاوار ما و کرد

                                                           
 . 644، ص 6، ج طوبی شجره. میمدمهدی حایری، 1




